
Ръководство за с Android приложението ZOOM Cloud Meetings 

Приложението се изтегля от Google Play като 

напишете в търсачката Zoom Cloud Meetings. 

Инсталирането изисква 100 MB свободно място 

на телефона. При стартирането на приложението 

ще Ви попита за вашия имейл и парола, с които 

сте си направили регистрация. Използвайте 

акаунта, който използвате и в приложението за 

компютър. Когато се впишете Zoom ще поиска 

разрешение (permission) да ползва вашия 

микрофон, камера и хранилище за съхранение 

на данни. Трябва да му разрешите достъпа до 

тях. След това ще ви излезе следващия прозорец, 

който е началния екран. В него имаме познати 

опции от приложението за компютър. 

New Meeting - Създаване на нов разговор; 

Join - Присъединяване към разговор; 

Schedule - Планиране на разговор; 

Share Screen - Опции за споделяне на екрана; 

Най-отдолу се виждат Черити подменюта: 

Meet & Chat - Създаване на разговори и чат; 

Meetings - Списък на планираните разговори; 

Contacts - Записани контакти; 

Settings - Настройки – Дават достъп до настройки 

на звука, видеото, настройки на нов разговор и т.н. 

 

Когато натиснете New Meeting излиза следния 

прозорец: 

 
Video On - Стартирай разговор с видео; 

Use Personal Meeting ID (PMI) - Създай разговор 

използвайки, твоя персонален ID код – Има същите 

функции като на приложението за компютър. 

Start a Meeting - Стартирай нов разговор. 



След като стартирате разговор Ви се появява следващия 

прозорец, който много прилича на прозореца във версията за 

компютър. Най-отдолу се намират опции за микрофона (Mute 

или Unmute), видеокамерата (Start Video или Stop Video), 

споделяне на екран (Share), участниците в разговора 

(Participants) и допълнителни менюта (More). Горе в десния 

ъгъл на екрана е опцията за излизане от разговора (End). 

 

Ако плъзнете екрана наляво ще Ви се появи следния 

прозорец:  

Оттук може с 

едно натискане 

да говорите на 

принципа на 

радиостанцията, 

докато 

микрофона Ви е 

заглушен по 

време на 

разговора. 

Връщането в 

първоначалния 

екран става с 

плъзгане на 

екрана надясно. 

 

 

 

 

 

Менюто Participants показва всички 

участници в чата, като отново можем 

да ги заглушим и да им спрем камерата 

ако ние сме администраторите на 

разговора. Тук се намира и бутона за 

добавяне на участници в разговора 

Invite, от който можем да вземем линк 

и да го изпратим на някой, който 

искаме да влезна в нашия разговор. 

Имаме бутон Mute All за заглушаване 

на всички участници и до него 

допълните настройки като например, 

дали да им разрешим сами да могат да 

си включват микрофоните.  

Другия прозорец показва менюто с 

допълнителните настройки, от където 

можем да си спрем на цялото звука от 

Zoom през Disconnect Audio, да 

отворим Chat или да влезне в 

подробните настройки Meeting 

Settings. 


